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Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling som seniorrådgiver i Zynk AS – ny
vurdering
Det vises til ditt brev til Karantenenemnda med krav om ny vurdering jf. karanteneloven § 3.
Brevet er mottatt 11. april 2019.
Vedtak av 28. februar 2019 om karantene og saksforbud
Du ble ilagt seks måneder karantene i forbindelse med din overgang fra embetet som statssekretær
i Finansdepartementet til stillingen som seniorrådgiver i Zynk AS. Karanteneperioden gjelder fra
21. januar 2019 til og med 21. juli 2019. Du ble også ilagt saksforbud som er formulert slik:
«Du ilegges også saksforbud, regnet fra utløpet av karantenetiden. Du ilegges saksforbud i seks
måneder overfor Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Saksforbudet gjelder
fra 21. juli 2019 til og med 21. januar 2020. Saksforbudet innebærer et forbud mot at du
involverer deg i saker eller saksområder der Finansdepartementet (FIN) og Nærings- og
fiskeridepartementet (NFD) eller underliggende virksomheter for disse, er involvert. Saksforbudet
ilegges med hjemmel i karanteneloven § 7 første ledd, jf. § 6 bokstav b) og c).
Du ilegges i tillegg saksforbud i 12 måneder i perioden fra 21. juli 2019 til og med 21. juli 2020
overfor Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i saker som gjelder anskaffelser og
byggeprosjekter innenfor Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde samt saker som du
har blitt kjent med gjennom ditt arbeid med Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.
Saksforbudet ilegges med hjemmel i karanteneloven § 7 annet ledd, jf. § 6 bokstav b) og c).»
Begrunnelsen for kravet om ny vurdering
Du har bedt om en ny vurdering og avgrensning av saksforbudet, og har anført at vedtaket vil
kunne ha som konsekvens av du ikke kan utføre sentrale oppgaver som hører til din stilling i Zynk
AS.
Rettslig grunnlag
Karanteneloven § 7 har denne ordlyden:
Karantenenemnda
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep, 0032 OSLO
E-post: Karantenenemnda@kmd.dep.no

«Karantenenemnda kan i særlige tilfeller, dersom ett eller flere av vilkårene i § 6 er oppfylt,
ilegge en politiker saksforbud i inntil tolv måneder etter fratreden. Saksforbud kan ilegges i stedet
for eller i tillegg til karantene.
Dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner, kan det ilegges et saksforbud i inntil tolv
måneder i tillegg til en karantene på inntil seks måneder.»
Karanteneloven § 2 har definert saksforbud slik:
«Med saksforbud menes et tidsbegrenset forbud mot å involvere seg i bestemte saker eller
saksområder.»
Karantenenemndas konklusjon og begrunnelse – vedtak 28. februar 2019
Karantenenemnda har i vedtaket av 28. februar d.å. lagt vekt på at du i ditt embete i
Finansdepartementet har fått svært godt innsikt i regjeringens strategi og politikkutvikling, og at
du gjennom ditt ansvar og arbeidsoppgaver i Finansdepartementet har fått god kjennskap til
saksområder som hører under andre departement. Det er lagt til grunn at du har intern informasjon
om saker som vil kunne utgjøre en særlig fordel for Zynk og kunder av virksomheten å få innsikt
i.
Karantenenemnda la vekt på at rådgivningsvirksomheten som Zynk driver representerer
betydelige økonomiske interesser. Dersom det oppstår mistanke om at innsikt, kunnskap og
nettverk fra tiden som statssekretær i Finansdepartementet kan benyttes til å øve påvirkning på
vegne av Zynk eller kunder av Zynk, i saksfelt du har hatt ansvaret for eller har vært involvert i
din tid som statssekretær i Finansdepartementet, kan det svekke tilliten til forvaltningen. Slike
situasjoner bør derfor etter Karantenenemndas vurdering ikke forekomme uten at det er et klart
tidsmessig skille i forbindelse med overgangen.
Du er ilagt saksforbud fordi det er nødvendig for å beskytte statens interesser. Innhold og lengde
på saksforbudene er utformet for å beskytte den generelle tilliten til forvaltningen og det politiske
systemet.
I stillingsoverganger der det ikke er kjent hvem som er kunder eller fremtidige kunder av
selskapet er saksforbud nødvendig for å forhindre mistanke om at kunnskap du besitter kan gi
Zynk og kunder av Zynk særlige fordeler, jf. karanteneloven § 7, jf. § 6 b og c).
Saksforbudet innebærer et forbud mot å gi råd eller bistand til andre, saksbehandling, deltakelse i
fora eller møter der saker eller saksfelt som ligger inn under FIN, NFD eller JD blir behandlet.
Karantenenemndas konklusjon og begrunnelse etter fornyet vurdering
Karantenenemnda viser til at formålet med saksforbud er å forhindre at informasjon og kunnskap
som den tidligere politikeren har ikke bør kunne utnyttes av den nye arbeids- eller
oppdragsgiveren. Saksforbud skal benyttes for saker og på saksfelter politikeren var direkte eller
vesentlig involvert i. Et saksforbud skal kunne etterleves i praksis.
Konkret vil et saksforbud bety ett forbud mot å arbeide med eller involvere seg i bestemte saker
eller saksområder, enten det gjelder internt i virksomheten eller eksternt overfor kunder av
virksomheten. Det betyr et forbud mot rådgivning og bistand til andre, saksbehandling, delta i
forhandlinger og møter eller på annen måte deltar i fora der saksområdet blir behandlet eller
drøftet, samt å ha kontakt med relevante myndigheter i disse saksområdene.
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Ny vurdering av saksforbud
1. Finansdepartementet
Saksforbudet opprettholdes og presiseres slik:
Du ilegges saksforbud i seks måneder overfor Finansdepartementet som regnes fra utløpet av
karanteneperioden, det vil si til og med 21. januar 2020. Saksforbudet presiseres til å innebære et
forbud mot å involvere deg i rådgivning om myndighetskontakt, og delta i påvirkningsarbeid der
Finansdepartementet eller underliggende virksomheter er involvert. Det vil i praksis innebære at
du er forhindret fra å delta i møter, delta i forhandlinger eller på annen måte arbeide med saksfelt
der Finansdepartementet eller underliggende virksomheter er involvert. Saksforbudet er ilagt med
hjemmel i karanteneloven § 7, jf. § 6 b) og c).
2. Nærings- og fiskeridepartementet
Saksforbudet opprettholdes og presiseres slik:
Du ilegges saksforbud i seks måneder overfor Nærings- og fiskeridepartementet som regnes fra
utløpet av karanteneperioden, det vil si til og med 21. januar 2020. Saksforbudet presiseres til å
innebære et forbud mot å involvere deg i rådgivning om myndighetskontakt, og delta i
påvirkningsarbeid der Næring- og fiskeridepartementet eller underliggende virksomheter er
involvert. Dette omfatter saker og saksområder som omhandler kvotesystem og ressursrente, samt
saker som hører inn under det nukleære saksområdet. Videre omfatter saksforbudet et forbud mot
å involvere deg i saker knyttet til selskaper der NFD forvalter statens eierinteresser.
3. Justis- og beredskapsdepartementet
Saksforbudet opprettholdes og presiseres slik:
Du ilegges saksforbud i 12 måneder overfor Justis- og beredskapsdepartementet som regnes fra
utløpet av karanteneperioden, det vil si til og med 21. juli 2020. Saksforbudet presiseres til å
innebære et forbud mot å involvere deg i rådgivning om myndighetskontakt og delta i
påvirkningsarbeid i saker som gjelder anskaffelser og byggeprosjekter innenfor Justis- og
beredskapsdepartementets ansvarsområde. Du ilegges også saksforbud i saker som du har blitt
kjent med gjennom ditt arbeid med Justis- og beredskapsdepartementets budsjett. Dette
saksforbudet gjelder frem til budsjettet for 2020 legges frem.
Rett til å se saksdokumentene mv.
Du har rett til å se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18 jf. § 19.
Vi minner for ordens skyld om at informasjonsplikten om eventuelle nye stillinger eller verv
gjelder i ett år etter fratreden som politiker, jf. karanteneloven § 5.
Med hilsen
Reidun Slåen (e.f.)
Nina Nottelmann
Kopi:
Statsministerens kontor
Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Zynk AS
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